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PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

 

Povinnosti školy 

 
 Pracoviště, zejména el. instalace  musí být v řádném a bezpečném stavu, nesmí být prováděna na 

elektrické instalaci žádná provizoria. Periodické revize elektrického zařízení musí být prováděny v souladu 

s ČSN 331500 a doporučením ČES 33.03.94 k této normě. 

Na pracovišti musí být vyvěšen provozní řád. 

Učebna musí být mimo výuku uzavřena. 

Na začátku školního roku musí učitel provést poučení a seznámení žáků s tímto provozním řádem včetně zápisu 

do třídní knihy. 

Povinnosti žáků 

 
Do učebny mají žáci přístup pouze v doprovodu vyučujícího. 

Žáci se řídí pokyny přítomného učitele. 

Pro skupiny, které navštěvují učebnu pravidelně, je stanoven zasedací pořádek. Žáci jsou povinni jej dodržovat. 

Při jakékoliv závadě nebo problému (nejde monitor, počítač „zamrzne“, apod.) žáci informují vyučujícího, 

který rozhodne o dalším postupu. 

Po skončení práce žáci uklidí své pracoviště. 

 

Při práci na počítači je žákům zakázáno: 

a) používat jakékoliv vlastní diskety, CD-R,  a další paměťová media, výjimky může povolit pouze 

vyučující výpočetní techniky a techniky administrativy. 

b) Pracovat na serveru sítě 

c) Přenášet jakékoliv součásti počítačů z jednoho pracoviště na jiné (klávesnice, myš, monitor) 

d) Otvírat počítač a jakýmkoliv způsobem manipulovat s vnitřkem počítače 

e) Otevírat tunel za počítačem a měnit zapojení kabelů či připojovat další kabely 

f) Jakkoliv zasahovat do SETUP u počítačů – změny mohou provádět pouze správce sítě nebo učebny 

g) Používat tiskárny a scanner bez svolení učitele 

h) Provádět jakékoliv změny v nastavení systému Windows 

i) Svévolně vytvářet, mazat, přesouvat, přejmenovávat a kopírovat adresáře 

j) Zasahovat do cizích souborů (instalované programy, data ostatních žáků) přesouvat je a 

přejmenovávat a mazat 

k) Měnit nastavení systémového data a času 

l) Jíst a pít v prostorách učebny, donášet do učebny potraviny a nápoje 

 

Poznámka: Vzhledem k charakteru práce v učebně Výpočetní techniky se hodnotí překročení 

stanovených pravidel jako závažné se všemi z toho plynoucími důsledky. 

 

V Malých Svatoňovicích dne  1.9.2014     

Ing. Bc. Vladimír Janus 
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